
Beszámoló a jelentős befolyásoló erővel rendelkező médiaszolgáltatók médiaszolgáltatásaiban 
eredeti nyelven közzétett filmalkotások és filmsorozatok 2013. évi piacfelügyeleti terv keretében 

történő vizsgálatáról 
 
 
A Médiatanács a 2112/2012. (XI. 28.) számú határozatával elfogadott 2013. évi piacfelügyeleti 
terv alapján ellenőrzi a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi 
CLXXXV. törvény 38. § (3) bekezdésében meghatározott, az idegennyelv-tanulást és -használatot 
segítő, eredeti nyelven közreadott alkotások digitális platformon való sugárzására vonatkozó 
rendelkezések jelentős befolyásoló erővel rendelkező médiaszolgáltatók (a továbbiakban: JBE 
lineáris médiaszolgáltatók) általi betartását.  
 
A piacfelügyelet célja valamely igazgatási terület, (rész)piac konkrétan meghatározott szereplője 
(jogkövető) magatartásának vizsgálata révén olyan információk, tények, adatok feltárása, majd 
döntés-, illetve jogszabály-előkészítési, gazdasági, gazdaságpolitikai, közpolitikai, szakmapolitikai 
szempontú elemzése, vizsgálata, amelyek elősegítik, megalapozzák a közigazgatás hatékony 
közhatalmi jogérvényesítését és egyéb piaci beavatkozásait, valamint e (rész)piacok közösségi 
érdekű működését, fejlődését. 
 
A piacfelügyeleti ellenőrzés keretében a Hatóság a JBE lineáris médiaszolgáltatókként azonosított 
piaci szereplők (az MTM-SBS Televízió Zrt. és a Magyar RTL Televízió Zrt.) TV2 és RTL Klub 
elnevezésű médiaszolgáltatásait mintavétel útján vizsgálta 2013 júniusától kezdődően, havonta 
egy-egy műsorhét esti műsorkínálata alapján. Az ellenőrzés megállapításai alapján a Magyar RTL 
Televízió Zrt. törvényi kötelezettségének valamennyi vizsgált napon eleget tett, míg az MTM-SBS 
Televízió Zrt. kötelezettségét csupán részben teljesítette. 
 
A piacfelügyeleti ellenőrzés során feltárt körülmények alapján a Médiatanács a piacfelügyeleti 
eljárást nem indította meg tekintettel arra, hogy álláspontja szerint a vizsgált piaci szegmensben 
az önkéntes jogérvényesítést, a jogalkotói cél elérését az állami beavatkozás piacfelügyeleti 
eszközei nem mozdítanák elő. Ugyanakkor 1679/2013. (XI.27.) számú végzésében a 
piacfelügyeleti ellenőrzés során feltárt jogsértésekre tekintettel hatósági felügyeleti eljárást 
indított az MTM-SBS Televízió Zrt. JBE lineáris médiaszolgáltatóval szemben. 
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